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introdução
O conjunto de saberes socialmente elaborados e reconhecidos como necessários ao exercício da 

cidadania, constante nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), permite aos alunos não necessitarem 
somente da compreensão da linguagem oral e escrita, mas também da linguagem multimídia, uma vez 
que muitos deles, nascidos a partir de 1990, são considerados “nativos digitais” pelo pesquisador Marc 
Prensky.

Em respeito ao processo de aquisição de conceitos por sujeitos surdos, o decreto nº 5.626/05 
(BRASIL, 2005) garante a educação de alunos surdos em sua primeira língua, a Libras, e a utilização de 
recursos visuais nas práticas pedagógicas escolares, porém, representadas pela “Pedagogia Visual”, que 
auxiliará no processo de aprendizagem significativa desse alunado.  

Justifica-se, então, a necessidade contínua de discussões a respeito das práticas pedagógicas 
motivadoras e atuais com o uso de tecnologias, para que as aulas se desenvolvam apoiadas na significância 
e adequadas a alunos com deficiência auditiva, a fim de que se tornem coadjuvantes do processo do ensino 
e aprendizado, na tentativa de se compreender a problemática existente: como ocorre a aprendizagem 
significativa de alunos surdos em escolas regulares?

Desta forma, objetivou-se emprestar as ideias de pesquisadores na área das tecnologias 
educacionais a fim de contribuir com profissionais escolares em um processo de inclusão, informações 
voltadas à linguagem multimídia e a aprendizagem significativa de alunos surdos, por uma das autoras 
desse trabalho ter encontrado resistência de professores no aprendizado e uso de laboratórios de informática 
como recurso pedagógico.

Objetivo
Tendo em vista a preocupação da educação de qualidade citada pelo Secretário de Estado 

de Educação do Paraná, na abertura da semana pedagógica de 2015; de educadores sobre as teorias de 
aprendizagem visando superar obstáculos; e à promoção da aprendizagem dos alunos na rede estadual 
de ensino do Estado do Paraná, o trabalho visa a compreensão de aprendizagens voltadas à linguagem 
multimídia e à aprendizagem significativa ao aluno surdo, como contribuição ao cotidiano de professores 
na elaboração de seu Planejamento Educacional. 

Método
Como ocorre a aprendizagem significativa de alunos surdos? Para responder a essa questão, 

buscou-se na pesquisa bibliográfica sobre mídia-educação e especializada na área da deficiência auditiva, 
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conceitos e considerações de pesquisadores sobre a aprendizagem de alunos surdos matriculados em escolas 
regulares, e a importância, nesse processo, do uso de tecnologias e da mediação de professores em sala de 
aula, utilizando, para esse fim, um recorte da Dissertação de Mestrado de uma das autoras desse trabalho.

resultados e discussão
No que diz respeito ao processo de aquisição de conceitos por sujeitos surdos, o decreto 

nº 5.626/05 (BRASIL, 2005) preconiza a educação de alunos surdos em sua primeira língua, a Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) e a utilização de recursos visuais nas práticas pedagógicas, nomeado de 
“Pedagogia Visual” por Buzar (2009), que contempla a aprendizagem significativa de alunos surdos em 
idade escolar.

A aprendizagem significativa, segundo Ausubel (2003), ocorre quando uma nova informação 
se relaciona de modo não arbitrário com outra informação já existente na estrutura cognitiva do aprendiz, 
em que os dois conhecimentos, o novo e o antigo, relacionam-se e formam um terceiro conhecimento 
modificado de forma dinâmica, que poderá servir de ancoragem para a aquisição de novas aprendizagens.

O fator mais importante da ideia central da teoria de Ausubel (2003) é que o conhecimento 
prévio do aprendiz influencia na aprendizagem, e a torna significativa quando o subsunçor existente na 
estrutura cognitiva do indivíduo permite que a nova informação ancore-se em subsunçores preexistentes. 
O autor vê o armazenamento de informações na mente humana como sendo altamente organizado e 
formando uma hierarquia conceitual no qual elementos mais específicos de conhecimento são relacionados, 
portanto, assimilados a conceitos e proposições mais gerais e inclusivos.

A estrutura cognitiva pode ser apresentada como uma estrutura hierárquica de subsunçores 
que são abstrações da experiência do indivíduo. Para que a aprendizagem ocorra, as práticas do cotidiano 
e materiais potencialmente significativos (imagem, gravura, texto, histórias de vida, relatos de experiência, 
entre outros recursos), além da predisposição para a aprendizagem, são a essência do processo da 
aprendizagem significativa, pela qual as ideias, simbolicamente expressas, sejam relacionadas de maneira 
não arbitrária e substantiva (não literal) ao que o aprendiz já sabe e que tenha atribuído significado, em 
que um subsunçor pode ser um símbolo, conceito ou proposição (AUSUBEL, 2003).

Por outro lado, há a existência da aprendizagem mecânica ou memorística, que ocorre 
quando o novo material de aprendizagem é apresentado ao aluno, que não o relaciona com nenhum 
outro conhecimento existente em sua mente, e é incorporado na estrutura cognitiva do mesmo de forma 
arbitrária e não substantiva. Para exemplificar esse processo, apresentamos o aluno que decora as fórmulas 
para a realização de uma prova de Física, por exemplo, e lhe ocorre “um branco” nesse momento, ou 
não conseguindo reproduzir as mesmas informações dias depois, havendo somente uma memorização de 
conhecimentos. Para Ausubel (2003), essa aprendizagem é inevitável, mas pode favorecer a ancoragem de 
um novo conhecimento. 

A aprendizagem significativa e mecânica, portanto, não devem ser consideradas uma dicotomia 
entre si, e sim um “continuum”, no qual o conhecimento pode ser organizado, progressivamente, na 
estrutura cognitiva do aluno, a menos que educadores exijam que a aprendizagem de conteúdos novos 
ocorra sem que haja um conjunto adequado de subsunçores relevantes.
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Pela proposta de Freire (2005), que também defende a importância do conhecimento prévio, 
os alunos não chegam em sala de aula como uma tábula rasa, como elementos vazios; o ponto de partida 
da aprendizagem dever ser preparado pelos professores, considerando e respeitando o que os alunos já 
sabem.

Mesmo sem referenciar a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) a sua teoria educacional, 
Freire (2005) enuncia que a “leitura de mundo” (conhecimento prévio) dos educandos das classes populares 
é o ponto de partida no processo de ensino e aprendizagem, pois devem incorporar os seus interesses, 
anseios e necessidades, fazendo parte de sua realidade, de sua cultura, e ser absorvido e interpretado para 
uma tomada de consciência, compartilhando do mesmo entendimento de Ausubel (2003) que, na década 
de 60, apresentava uma linha educacional (comportamentalismo ou behaviorismo de Skinner) ressaltando 
os elementos relacionados com treinamento: reforço e comportamento do aprendiz, diferentemente da 
linha cognitivista que é baseada no estímulo e resposta dada pelo aluno. 

Na evolução histórica da humanidade, acompanha-se, no século XXI, o mundo mudar 
a uma velocidade sem precedentes. A globalização surge com as novas tecnologias e, com o avanço 
das telecomunicações e da informática, contribuem com mudanças sociais. A internet, por exemplo, 
proporciona que experiências profissionais possam circular, permitindo que surdos se comuniquem em 
redes sociais, e-mails e mensagens por celular, usando a escrita ou se comunicando em língua de sinais pela 
webcam, o que favorece a igualdade de oportunidades, rompendo a hegemonia do modelo oralista, que 
por séculos preconizava a língua oral como única forma de acesso ao conhecimento. 

Mesmo com as novas tecnologias mais presentes, os processos educacionais só passaram por 
alterações mediante associações sociológicas e políticas, como afirmou Demo (2001) ao defender que essas 
mudanças permitem a construção do pensamento com as novas formas diversificadas e desafiadoras de 
aprendizagem, exigindo uma nova postura de quem transmite a informação, ou seja, o professor. 

Independente de questões estruturais, para que a educação tecnológica ocorra, o educador 
mediador pode contribuir, não somente como transmissor do conhecimento, mas estimular o processo 
que leva o aluno a construir o seu próprio conceito na educação, de valores, de atitudes, de habilidades, 
que venham a desempenhar uma influência construtiva na exploração de um mercado mais valioso do que 
o das mercadorias: o mercado do conhecimento, partindo dos recursos multimídia, e “[...] não bastando 
apenas transmitir e socializar conhecimento. É mister saber reconstruí-lo com mão própria”, desafiando os 
alunos na busca e troca de informações para um trabalho colaborativo e de troca de conhecimentos entre 
os alunos (DEMO, 2001, p.2).

Com a finalidade de se adaptar às novas mudanças, o Ministério da Educação e Cultura 
(MEC) previu que até o ano de 2010, 93% das instituições de ensino contariam com computadores a 
favor do aprendizado, já que a tecnologia, utilizada como ferramenta de compromisso educacional, e 
sendo um recurso atrativo, pode representar um ganho significativo no processo de aprendizagem e de 
aquisição de habilidades e competências dos alunos, na análise de resolução de problemas, e em uma 
proposta interdisciplinar.

Porém, em escolas visitadas com a proposta de um trabalho itinerante e colaborativo, realizado 
por uma das autoras deste texto, o discurso dos professores nos aponta a deficiência dos Laboratórios 
de Informática existente nessas instituições de forma não sistematizada pelos professores, onde não há 



 Anais do Seminário do Grupo de Pesquisa Deficiências Físicas e Sensoriais, Marília, v.1, 2018                                                          64

DefSen IV Seminário do Grupo de Pesquisa Deficiências Físicas e Sensoriais
Faculdade de Filosofia e Ciências

26 e 27 de fevereiro de 2018   ISSN  2594-9802

interesse pelo uso dos mesmos, afastando-os do ambiente informatizado, pela má qualidade da rede, além 
da ausência de softwares educativos (TESCARO, 2015).

Na “era digital” atual, não é mais possível ignorar as tecnologias digitais existentes, e de nada 
adianta a montagem de laboratórios de informática nas escolas públicas sem a formação adequada do 
professor. Contemplando essa situação em seu projeto educacional, o MEC desenvolveu o Programa 
Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO) desde 1997, objetivando o uso pedagógico das 
tecnologias da informação e comunicação na rede pública de educação básica, com a distribuição de 
computadores para as escolas, e a promoção de cursos de capacitação para os professores se apropriarem 
dessa ferramenta para o uso das tecnologias de comunicação e de informação, a fim de organizarem planos 
de aulas voltadas aos interesses dos educandos (MEC, 1997).

Entretanto, os professores precisam estar atentos às atividades elaboradas, para que atendam 
os alunos de forma motivadora, atraente, abordando assuntos pertinentes à proposta pedagógica existente 
na elaboração do planejamento educacional da escola, uma vez que é vista como uma instituição que se 
organiza historicamente pelos saberes acumulados e constituídos, e, recuperados, são unidos aos saberes 
do presente, considerados dinâmicos e complexos na era da tecnologia e globalização. As verdades são 
transitórias e não permanecem com um indivíduo somente, pois educadores podem interagir com os 
alunos buscando oportunidades de desenvolverem o seu senso crítico pela “pedagogia de projetos”:

[...] no desenvolvimento do projeto o professor pode trabalhar com (os alunos) diferentes 
tipos de conhecimentos que estão imbricados e representados em termos de três construções: 
procedimentos e estratégias de resolução de problemas, conceitos disciplinares e estratégias e 
conceitos sobre aprender (VALENTE, 1999, p. 4).

Nesse sentido, conforme o discurso de Alves (1994), o verdadeiro educador compreende 
as grandes responsabilidades que existem em sua prática pedagógica, que não dependem somente da 
elaboração de currículos, pois o que se torna relevante no processo de ensino e aprendizagem é o aluno se 
tornar protagonista dessa aprendizagem.

Em relação à mediação pedagógica, Alves (2002) nos coloca a metáfora segundo a qual o 
mediador deve provocar a fome em seus alunos, pela qual a necessidade de aprender venha acompanhada 
pelo prazer de saciá-la:

Toda experiência de aprendizagem se inicia com uma experiência afetiva. É a fome que põe em 
funcionamento o aparelho pensador. Fome é afeto. O pensamento nasce do afeto, nasce da fome. 
Não confundir afeto com beijinhos e carinhos. Afeto, do latim “affetare”, quer dizer “ir atrás”. É 
o movimento da alma na busca do objeto de sua fome. É o Eros platônico, a fome que faz a alma 
voar em busca do fruto sonhado (ALVES, 2002, p.20)

De acordo com a metáfora de Alves (2002), para que exista o interesse pela comida antes 
desta chegar à mesa para uma boa refeição é preciso ser invadido pelo aroma, assim o mediador deverá se 
atentar para os gostos e preferências dos alunos antes de lhes servir o cardápio, para que as experiências 
sejam positivas e não rejeitadas. O que encanta aos olhos é o material que será disponibilizado ao aluno 
de maneira agradável e eficaz, considerando a maneira de cada aluno assimilar o conteúdo proposto, além 
do comprometimento e do desenvolvimento do grupo em que se está inserido.

A escola vista como um espaço formativo, e a educação como uma prática de formação de 
pessoas, não se limita a transmitir informação somente sobre os conteúdos constantes no Planejamento 
Anual, pois é papel do professor considerar no ensino e aprendizagem as habilidades e competências 
dos alunos, lhes permitindo acesso às inúmeras informações de diversas áreas do ensino: selecionando, 
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criticando, comparando, elaborando novos conceitos a partir dos que se tem, aprendendo a resolver 
problemas (GARCIA, 2018; ZABALA, 2010).

E, considerando o processo de ensino e aprendizagem para uma educação de qualidade, 
Andersen (2013) apresenta a importância do uso de tecnologias na comunicação e informação, apesar de 
admitir que o avanço tecnológico ainda cause desconfiança e resistência de seu uso na realidade das salas 
de aula.  Ele indica que os meios de comunicação em massa e o uso da internet, determinam o domínio 
de conhecimentos e competências na sociedade contemporânea. Apresenta desigualdades geradas a 
quem domina ou não os recursos oferecidos pela rede, principalmente em regiões com baixo índice de 
desenvolvimento sociocultural e econômico. Assim, 

Na sociedade contemporânea, percebemos um processo de inclusão baseado no acesso e 
na compreensão da informação disponibilizada pelos meios de comunicação de massa e pela 
internet. Aqueles que ficam privados desse acesso, sobretudo os jovens, tendem a sofrer barreiras 
nas práticas sociais, que afetam sensivelmente suas vidas (ANDERSEN, 2013, p. 14).

A escola pode contribuir na superação dessas desigualdades ao compreender o papel das 
novas tecnologias – um elemento integral para prosperar na sociedade no século XXI da comunicação no 
desenvolvimento socioeconômico-cultural de uma sociedade, e, dessa forma, do desenvolvimento de um 
país, mesmo sendo considerado um desafio aos professores em sua formação em exercício. 

Para tanto, Andersen (2013) demonstra a necessidade de serem discutidas experiências 
autênticas de desenvolvimento de projetos de ensino em diversos contextos escolares, partindo da 
utilização de softwares livres, que possibilita uma ferramenta a mais de recurso pedagógico (multímodos 
de ensino) nas salas de aula.

Em se tratando do desenvolvimento de um país, o governo brasileiro tem promovido ações 
que visam a democratizar o acesso às novas tecnologias, sendo a inclusão digital pauta obrigatória no 
cenário político nacional, que repercute em projetos, como os programas: Plano Nacional de Banda Larga 
e o Programa “Um Computador Por Aluno” (PROUCA), instituído pela Lei nº 12.249 de 14/06/2010, 
com a garantia de oportunidades e resultados educacionais, valendo-se de uma educação tecnológica que 
proporciona o acesso às Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).  

Ao incorporar os recursos tecnológicos ao ensino, estratégias podem ser utilizadas para se 
elevar a qualidade de ensino e democratizar a educação, quebrar barreiras existentes quanto à preferência 
educacional ao ensino tradicional, e adequar-se à realidade do cotidiano contemporâneo. Estudos sobre 
o assunto visam a auxiliar o professor na escolha de softwares livres1 para a utilização em sala de aula, e no 
processo de avaliação das produções multimídias dos alunos, a fim de colaborar para que os professores se 
interessem e utilizem a inclusão digital, como o Dicionário da Língua Brasileira de Sinais, que apresenta 
sinais de Libras em vídeo e auxilia a inclusão de alunos surdos.

Por outro lado, Andersen (2013) apresenta a necessidade de refletir a respeito da real 
importância do uso das TICs, devendo partir de projetos escolares e extraescolares de inclusão e de resgate 
social e de mudanças na sociedade, nos sistemas educacionais e na escola para adequadas condições do 
trabalho pedagógico (MOREIRA E KRAMER, 2007), para que haja, assim, o desenvolvimento de 
comportamentos colaborativos e autônomos de aprendizagem, que poderá repercutir em desenvolvimento 

1  Acesso à lista de softwares livres que podem ser utilizados no contexto educativo: https://
softwarelivrenaeducacao.wordpress.com/softwares-livres-educacionais/
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intelectual e socioafetivo, uma vez que o contato do aluno com ambientes computacionais de aprendizagem 
possibilitam a mediação entre o sujeito e o objeto do conhecimento a ser construído.

A respeito de acompanhar a representação conceitual de alunos compreenderem a ciência, 
Novak (2004) desenvolveu mapas conceituais em seu programa de pesquisa baseado na psicologia da 
aprendizagem de David Ausubel, que servem de base para a assimilação de novos conceitos e proposições 
na estrutura cognitiva prévia do aprendiz para a construção de significados, apresentados, geralmente, 
dentro de círculos ou quadros que se relacionam a conceitos interligados por linhas, por palavras ou frases 
de ligação, que compõem uma afirmação com sentido.

As considerações acima não demonstram relevâncias em relação ao aluno ser surdo ou 
ouvinte, porém, para o aluno surdo, há pesquisas que tratam da “Pedagogia Surda” na modalidade da 
diferença mediada interculturalmente, que, de acordo com Skliar (1999), se constitui em um programa 
de pesquisa na área da educação, e as identidades, as línguas, os projetos educacionais, a história, a arte, as 
comunidades e as culturas surdas, são entendidas partindo de sua diferença e de reconhecimento político. 

É pela Língua de sinais que garante aos alunos surdos2 o acesso aos saberes científicos nas 
escolas e, segundo Vygotsky (1999), os conceitos são construções culturais internalizadas pelo sujeito 
durante o seu processo de desenvolvimento que nos permite apresentar, abaixo, um modelo do que seria 
adequado, construído com o software Inspiration, tanto ao aluno surdo como ao aluno ouvinte, seguindo 
as considerações de Novak (2004), sem a constituição do paradigma inclusivo e não legitimando de um 
lado o surdo, e tendo o seu oponente o ouvinte como dominador.

Pensar em educação do aluno com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) é pressupor 
que as bases da formação dos professores suportam o seu conhecimento sobre a educação inclusiva. 

As escolas, em uma perspectiva e status inclusivo, segundo Jesus (2006, p.97)
[...] ganham especial relevância os discursos e as ações dos professores, porque, em última instância, 
são eles que, no meio de seus medos, dúvidas, ansiedades, disponibilidades, acolhimentos 
e possibilidades, assumem os alunos em suas salas de aula. São as práticas pedagógicas aí 
desenvolvidas que podem contribuir ou não para a aquisição do conhecimento por todos os 
alunos.

Segundo o autor, os profissionais da educação devem compreender as próprias práticas de 
forma mais profunda, refletindo sobre elas, para que sejam “capazes de transformar lógicas de ensino” 
(JESUS, 2006, p. 97).

Em se tratando da formação de professores para o atendimento aos estudantes surdos, 
considerando os mais de dois milhões de professores atuantes no Brasil, somente 6.507 profissionais foram 
certificados pelo Programa Nacional para Certificação de Proficiência no Uso e Ensino da Língua Brasileira 
de Sinais (PROLIBRAS), ofertado pelo MEC entre os anos de 2006 e 2014. E ainda considerando a falta 
de intérpretes de Libras e a estrutura inclusiva nas escolas regulares, justifica-se a solicitação da comunidade 
surda brasileira para a efetivação de escolas bilíngues em Libras/Língua Portuguesa, garantidos na Lei nº 
9.394/96 e no Decreto nº 5.626/05.

A educação de alunos surdos matriculados no ensino básico ao nível superior constitui em um 
dos desafios mais marcantes dos caminhos traçados na história dos surdos, para se alcançar uma “escola 
para todos” no Brasil, apesar de esforços em manter esses alunos em salas regulares.

2  Optou-se neste estudo pelo termo surdo por fazer uso da Libras e pelas perdas profundas dos alunos, 
porém, há autores que utilizam o termo deficiente auditivo.
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O embate político e epistemológico entre os oralistas e os gestualistas, ocupou espaços em 
discussões relativas à educação de surdos e enfrentamentos a respeito do sucesso ou do fracasso escolar 
desses alunos, ao considerarem inadequadas as práticas pedagógicas utilizadas em sala de aula (QUADROS, 
2005).

Na política atual, esse embate está direcionado ao potencial do aluno surdo ao ser abordada 
a educação bilíngue em sua escolaridade, de forma a ressignificar o sujeito surdo, porém, não devendo ser 
considerado a sua identidade de fronteira ou territorializada como sendo um estrangeiro em seu próprio 
país, mas um usuário de um sistema linguístico com características e status próprios de língua, capaz de 
organizar cognitivamente a estrutura do pensamento e os processos de mediação simbólica na relação 
entre linguagem, pensamento, realidade e práxis social (QUADROS, 2005).

No campo inclusivo, surge a proposta bilíngue de ensino para os surdos em escolas do ensino 
regular. A educação bilíngue, segundo a definição da UNESCO (1954, apud BOTELHO, 2005, p. 
111) é “o direito que tem as crianças que utilizam uma língua oficial de serem educadas na sua língua”, 
valendo-se do direito disposto pela regulamentação da Libras, reconhecendo legalmente o grupo cultural 
minoritário que utiliza a Língua de sinais, apesar de os surdos só terem essa garantia em 2002, quando foi 
reconhecida como língua e meio de expressão da comunidade surda.

São previstas pela legislação vigente, portanto, as situações singulares, as faixas etárias e os 
perfis dos alunos, considerando as suas necessidades educacionais especiais para que possam adquirir 
autonomia, afirmando a identidade cultural e o desenvolvimento social desses alunos, na perspectiva da 
educação inclusiva.

Segundo Brasil (2002), para se organizarem na oferta de uma escolaridade adequada a alunos 
surdos, a escola comum deve apresentar: a) professores capacitados para o atendimento às necessidades 
educacionais desses alunos; b) os professores devem contar com o apoio de professores da Educação 
Especial e do intérprete de Libras/Língua Portuguesa, caso os alunos sejam usuários da Língua de sinais; c) 
encaminhamento desses alunos ao serviço de apoio especializado e para salas de recursos em contraturno, 
em classes hospitalares, em atendimento domiciliar ou em outros espaços definidos pelo sistema de ensino. 

Ao discutir a formação do professor nesse contexto, não se deve tratar somente de sua 
habilitação técnica, da aquisição e domínio dos conhecimentos científicos necessários ao aprendizado do 
aluno, mas também da formação humana integral que implica em condições pessoais para exercer a sua 
função e da valorização dos saberes filosóficos da pedagogia. A atividade profissional docente é regida pela 
ética investida na formação educacional de cada professor.  Além disso, a formação específica do intérprete 
de Libras e a postura profissional ética na interpretação são essenciais para que a atuação e a formação se 
completem, uma vez que não basta saber a língua dos sinais sem envolvimento e comprometimento com 
a atividade de interpretação (NANTES; BRUNO, 2014).

Com base em estudos de Skliar (1999), os espaços escolares devem ser o foco da análise sobre 
a educação bilíngue, onde as descrições formais e metodológicas deverão estar inseridas em uma proposta 
pedagógica, enfatizando a importância do uso da Libras pelos alunos e profissionais e a mídia-educação 
como tema transversal contemplado pela Lei de Diretrizes e Bases nº 9.393/1996 (LDB) na formação 
inicial do professor, possibilitando pensamentos críticos e colaborativos, uma vez que há grande  chance 
de os alunos excluírem o professor que se distancia da tecnologia em suas aulas (FANTIN, 2013).
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A linguagem multimídia, por sua vez, beneficia o desenvolvimento dos alunos e de reconhecido 
instrumento educativo e de “inclusão digital”, capaz de construir competências em alunos e professores, 
tornando a aprendizagem mais agradável e significativa (FANTIN, 2013).

Dessa maneira, os programas de inclusão digital do governo federal (Governo Eletrônico3) 
podem contribuir com a aprendizagem de alunos surdos, pois possibilitam a interação entre pessoas 
surdas e ouvintes, a acessibilidade com o computador e softwares específicos ao seu aprendizado, e a tão 
esperada inclusão em uma sociedade (GUIMARÃES, 2009).

conclusão
Diante do exposto, foi possível constatar que os modernos meios de educação devem estar 

inseridos nas práticas pedagógicas escolares do professor, quando se considera o seu conhecimento teórico 
e prático no processo de ensino e aprendizagem, sem distinção de alunos ouvintes ou surdos. A prática 
social e cultural permite o caminhar além das propostas das disciplinas curriculares com e por meio de 
mídias, se tornando um campo de conhecimento interdisciplinar de mídia-educação.

O fazer educativo em mídia-educação, nos dias de hoje, ainda é um grande desafio quando 
se considera a formação inicial do professor e suas possibilidades de trabalho no ambiente escolar, pelos 
paradigmas ainda existentes na aceitação da práxis de cada professor e pelo seu conhecimento tecnológico, 
além da importância da aplicação educacional das mídias em sala de aula.

Os meios tecnológicos são capazes de modificar os processos culturais, políticos e econômicos 
de uma sociedade com um olhar mais crítico em um espaço de formação educacional, além de permitirem 
reflexões curriculares quando se trata do processo de ensino e aprendizagem de um aluno surdo, que depende 
de recursos visuais e da Libras, para que novas informações se ancorem em subsunçores preexistentes e o 
aluno se aproprie de novos conhecimentos, tornando-os em aprendizagem significativa.

Pela falta de oferta de disciplinas que tratam sobre o uso de tecnologias em cursos brasileiros de 
licenciaturas, os currículos escolares também não contemplam um plano de trabalho em mídia-educação, 
e que poderiam proporcionar aprendizagens significativas aos alunos, ampliando o conhecimento próprio 
e da cultura a que pertencem.
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